Algemeen
Jaarverslag Welzijnsraad
gemeente Berkelland 2017
In 2017 heeft de Welzijnsraad als
adviesorgaan van de gemeente
Berkelland, conform haar opdracht,
actief bijgedragen aan de
beleidsvorming via het geven van
gevraagde en ongevraagde adviezen.

Welzijnsraad
Contactpersoon: M. Schulenberg-v.d. Werf
T: 06-20448885 E: m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl
Secretaris: Jokes Reijgersberg-van Grootveld
E: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl
Website: www welzijnsraadgemeenteberkelland.nlw
g.
g.

Nieuw

Organisatie

Na een sollicitatieprocedure,
uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit dhr. F.
Bruning (voorzitter), dhr. K. Koolschijn
en mevr. M. van Aspert zijn er medio
juni 2017 vijf nieuwe leden (*)
geïnstalleerd.

De Welzijnsraad was in het verslagjaar als volgt
samengesteld:

Vergaderingen
De Welzijnsraad kwam in het
verslagjaar maandelijks in vergadering
bijeen en bezocht enkele externe
vergaderingen. De Welzijnsraad werkt
nauw samen met de Seniorenraad
Berkelland en het Gehandicapten
Platform Berkelland. Dit om de
uitwisseling van gegevens te
optimaliseren, gezamenlijk adviezen
voor te bereiden en deze integraal aan
het college uit te brengen.
NIEUW in 2017 was het project
“vergaderen op locatie” om op deze
manier de Welzijnsraad meer
zichtbaar te laten zijn voor de
inwoners van de gemeente Berkelland.
Reeds bezochte kernen zijn: Neede,
Ruurlo en Eibergen. De evaluatie van
het project zal begin 2018
plaatsvinden.

Dhr. K. Koolschijn
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Dhr. C. Terleth
Mevr. M. van Aspert-Mos
Dhr. P. Hulshof
Mevr. M. Mouw*
Mevr. M. Piepers*
Mevr. F. Haanepen*
Mevr. A. Hartman*
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lid en beheerder
kleine kas
Mevr. M. Schulenberg-v.d. Werf
(Ambtelijke ondersteuning)
Medio 2017 hebben dhr. R. Hiddink en mevr. A.
Hartog-van Rijnsoever afscheid genomen als lid
van de Welzijnsraad.
Dhr. K. Koolschijn heeft aangegeven halverwege
2018 te zullen stoppen als voorzitter van de
Welzijnsraad.

Projecten
Samen met de Seniorenraad Berkelland heeft de
Welzijnsraad het project opgestart “Maak van
Krimp je Kracht”. De try-out brainstormsessie
heeft reeds plaatsgevonden en in 2018 worden de
kernen Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo
bezocht, waarvoor elke belangenorganisatie wordt
uitgenodigd.
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Adviezen
De Welzijnsraad heeft in het verslagjaar de volgende adviezen uitgebracht:
Datum

Advies over

Reactie college

18-4-2017

Beleidskaders volksgezondheid
2017-2020

Borging groepen senioren en inwoners
met beperking genoemd in beleidskader.
Bij preventieprogramma wordt input
van inwoners meegenomen.
Advies overgenomen.

1-8-2017

Preventie in kader publieke
gezondheid: alcohol en tabak

Nuttige opmerkingen, die kunnen worden
meegenomen in thema’s van nieuwe
beleidskader sociaal domein en preventie
programma.

2-10-2017

Regionaal Visiestuk Sociaal Domein
Achterhoek

College onderschrijft in grote lijnen
alle opmerkingen.

29-11-2017

Maatschappelijke Agenda Berkelland
-svp scholen betrekken bij informatie
vergaren gedrag jeugd

5-12-2017

Verkeersveiligheid Dorpsstraat Ruurlo

De gegeven adviezen zijn positief beoordeeld en meegenomen in de beleidsvorming.

Tot slot
In verband met de vergrijzing van de bevolking in Berkelland zal er waarschijnlijk de komende
jaren een groter beroep op de Welzijnsraad worden gedaan. De Welzijnsraad gaat deze
uitdaging niet uit de weg en zal zich samen met de Seniorenraad Berkelland, het Gehandicapten
Platform Berkelland, de gemeente Berkelland en andere belanghebbende organisaties blijven
inzetten voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Berkelland.
Al met al kan er worden teruggekeken op een actief en productief 2017!
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